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รายละเอียดผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

1. บทสรุปผู้บริหาร  
 

 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี
การเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก และมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบที่สอนในภาคปกติ และมีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการอุตสาหกรรม ที่สอนในภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)   
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มเปิด
สอนในปี พ.ศ.2554 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน โดยทุกคนมีคุณวุฒิ ป.โทขึ้นไป มีต าแหน่ง ผศ.
ขึ้นร้อยละ 80 และจบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 สิ้นสุดปี
การศึกษา 2557 ในวันที่ 25  กรกฎาคม พ.ศ.2558 และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จในวันที่  21 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยมีสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 2  มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้
คะแนน 3.97 คะแนน 2.2 การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในปี 1 ปี ได้คะแนน 3.86  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษามี 3 ตัวบ่งชี้ คือ 3.1 การรับนักศึกษาได้ 3 คะแนน  3.2 การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้ 2 คะแนน 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาได้ 3 คะแนนผลการประเมิน
โดยรวมได้คะแนน 2.67 อยู่ในระดับ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ   4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ได้ 
2 คะแนน 4.2 คุณภาพอาจารย์ ได้ 5 คะแนน 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  ได้ 1 คะแนน ผลการ
ประเมินโดยรวมได้คะแนน 2.67  อยู่ในระดับ ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผลมี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร ได้ 3 คะแนน 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ได้ 3 คะแนน 5.3 การประเมินผู้เรียนได้ 3 คะแนน 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ 4.5 คะแนน ผลการประเมินโดยรวมได้คะแนน 3.38 
อยู่ในระดับ ดี 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ได้ 2 คะแนน ผลการประเมินโดยรวมได้คะแนน 2  อยู่ในระดับ น้อย 
 การด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจุดแข็งและจุดอ่อนดังนี้ 
 จุดแข็ง  

 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ด้านคุณภาพอาจารย์ ได้  5 คะแนน มี
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการของอาจารย์
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ประจ าหลักสูตร ที่อยู่ในลักษณะบทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ทั้งหมด 8 ผลงาน 

 จุดอ่อน  
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ได้ 1 คะแนน 

เนื่องจากหลักสูตรยังไม่เคยมีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า 
 การด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาในหลายตัวบ่งชี้ ยังขาดการประเมินการ

ด าเนินงานที่มีความชัดเจน เป็นผลให้ขาดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานจากผลการ
ประเมิน  

 
2. ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงในปี 
พ.ศ. 2553 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2557  โดยท าการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สาระส าคัญของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความ
เข้าใจในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและสามารถน าความรู้และทักษะไปแก้ไขปัญหา
ในด้านการจัดการการผลิตระบบคุณภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสมในงานอุตสาหกรรมได้เป็น
อย่างดีรวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือการวิเคราะห์ /ออกแบบและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสามารถแข่งขันได้ในปัจจุบันการพัฒนาหลักสูตรนี้มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้พลวัตระดับแนวหน้าใน
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษาและการสร้างความเป็นเลิศใน
การประยุกต์เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศด้านการจัดการก ารด าเนินงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ เพ่ือท าให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการส าหรับ
การแข่งขันด้านการค้าอย่างเสรี นอกจากนี้ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ยังสามารถสรรค์สร้างและ
แก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการที่สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศได้เป็นอย่างดี 
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3. รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557  วันที่รายงาน  21  สิงหาคม  2558 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร 25540101102262 ระดับปริญญาตรี 
ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

 

 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1, 2, 11, 12 (จ านวน 4 ข้อ) 
  ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐานเพราะ 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ รายชื่อ
ตาม มคอ. 2 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

รายชื่อปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์

กับสาขาที่เปดิ
สอน 

หมาย
เหต ุ

ตรง สัมพันธ ์
ผศ.ดร.กลางเดือน   
โพชนา 
3-9099-00232-77-8 
 

ผศ.ดร.กลางเดือน  
โพชนา 
3-9099-00232-77-8 

วศ.บ.(อุตสาหการ),  
ม.สงขลานครินทร,์ 2530 
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2534 
Ph.D.(Chemical Engineering), 
University of Queensland, 
Australia, 2543 

   

ผศ.เจริญ  เจตวิจิตร 
3-9598-00105-30-8 

ผศ. เจริญ  เจตวจิิตร 
3-9598-00105-30-8 

วศ.บ.(อุตสาหการ),  
ม.สงขลานครินทร์, 2528 
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2535 

   

ผศ.สงวน  ตั้งโพธิธรรม 
3-9098-00877-50-5 

ผศ.สงวน  ตั้งโพธิธรรม 
3-9098-00877-50-5 

วศ.บ.(อุตสาหการ),  
ม.สงขลานครินทร,์ 2522 
วศ.ม.(อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2529 

   

ผศ.ยอดดวง  พันธ์นรา 
3-9098-00551-59-6 
 

อ.ศิวศิษย์  วิทยศิลป ์
3-9098-00772-62-2 

วศ.บ. (อุตสาหการ),  
ม.สงขลานครินทร,์ 2535 
M.Eng (Engineering 
Management) , Lamar 
University, 2541 

   

อ.ลัคน์สริิ  ตรีรานุรัตน ์
3-9099-00176-99-1 

ผศ.ดร.รญัชนา   
สินธวาลัย 
3-9699-00206-07-6 

วศ.บ.(อุตสาหการ) เกียรตินิยม, 
ม.สงขลานครินทร์, 2543 
Ph.D.(Industrial Engineering), 
University of Manchester, 
U.K., 2549 

   

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.โทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง 
ผศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...........................................................................................   
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ.2554 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ.2559 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 12  การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน ทางหลักสูตรได้จัดการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับการประชุม
ภาควิชาฯ เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
หลักฐานอ้างอิง 1. รายงานการประชุมเดือน ตุลาคม 2557 
 2. รายงานการประชุมเดือน พฤศจิกายน 2557  
(เว็บไซต์ระบบประชุมคณะวิศวฯ https://phoenix.eng.psu.ac.th/meetingv2/loginlogout.php) 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
ผลการด าเนินงาน รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 
หลักฐานอ้างอิง  เล่มหลักสูตร  (เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(http://www.ie.psu.ac.th/index2/images/files/filecurriculum/TQF_IE_09-07-56.pdf) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และมคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 
ภาคการเรียนที่ 1/2557 

        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 12 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  12 รายวิชา 

 

ภาคการเรียนที่ 2/2557 
        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 18 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  18 รายวิชา 

ภาคการเรียนที่ 3/2557 
        (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 2 รายวิชา   
        (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  2 รายวิชา 

 

file:///J:/มคอ.7/SAR/SAR_IE_2557/Procedure/รายงานการประชุม%20ต.ค57.pdf
file:///J:/มคอ.7/SAR/SAR_IE_2557/Procedure/รายงานการประชุมพ.ย.57.pdf
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4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 
ภาคการเรียนที่ 1/2557 

(1)จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 12 รายวิชา   
(2)จ านวนรายวิชาที่จัดท า มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด

สอน12  รายวิชา 
 

ภาคการเรียนที่ 2/2557 
(1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 18 รายวิชา   
(2) จ านวนรายวิชาที่จัดท า มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด

สอน 18  รายวิชา 
ภาคการเรียนที่ 3/2557 

 (1) จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 2 รายวิชา   
 (2) จ านวนรายวิชาที่มี มคอ.5-6 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  2 รายวิชา 

 
 หลักฐานอ้างอิง รายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษา และรายละเอียดการสอนตาม มคอ.3-4 
 และ มคอ.5-6 ที่อาจารย์ผู้สอนกรอกในระบบ TQF Online ของทางมหาวิทยาลัย
 (http://tqf.psu.ac.th)  

 
5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

(1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 
(2) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จวันที่..-… เดือน....-
.....พ.ศ...-.. 

หลักฐานอ้างอิง ไม่มีการจัดท ามคอ.7  เนื่องจากจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา (SAR) แทน 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะด าเนินงานไม่ผ่านข้อ 1 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
1.1-1.1 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  

http://tqf.psu.ac.th/
file:///C:/มคอ.7/SAR/SAR_IE_2557/Procedure/รายงานการประชุม%20ก.ย57.pdf
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
(องค์ประกอบท่ี 4 ) 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1  ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 4 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
4.1 การบริหารและการพัฒนา
อาจารย์ 

5 2 2 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 5 5 5 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 5 1 1 

 
ตารางท่ี 2.2  กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
- ระบบการรับ

และแต่งตั้ง
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และการบริหารอาจารย์ 
 

ระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ ระบบการรับบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ของ
ภาควิชาฯถูกก าหนดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย  ภาควิชาฯมีหน้าที่แจ้งความจ านงในการ
รับอาจารย์ให้กลุ่มบริหารงานทั่วไปของคณะฯทราบ  โดยจะระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างชัดเจน  กลุ่มบริหารงานทั่วไปจะ
ด าเนินการประกาศรับสมัครทางสื่อต่างๆ   เมื่อมีผู้สมัครก็จะแจ้งภาควิชาฯให้ท า
การคัดเลือกและตัดสินใจรับหรือไม่รับเข้าท างาน ทั้งนี้ การรับอาจารย์ใหม่จะ
ขับเคลื่อนผ่านกลไกการบริหารงานบุคคลของภาควิชาฯโดยหัวหน้าภาควิชาฯหรือผู้
ได้รับมอบหมายจะท าการวิเคราะห์จ านวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ใน
ภาพรวมว่าในปัจจุบันและอนาคตจะต้องมีอาจารย์จ านวนเท่าไรและเชี่ยวชาญสาขา
ใด  โดยอ้างอิงจากเอกสารหมายเลข 4.1-1.1 แนวปฏิบัติการรับอาจารย์ใหม่ 
นอกเหนือจากการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปมาเป็นอาจารย์แล้ว  คณะฯมี
นโยบายส่งเสริมให้นักศึกษารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก โดยเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วจะต้องเข้าท างานเป็นอาจารย์ของภาควิชาฯด้วย 
 

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชาฯ พิจารณาสรรหาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จากคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ สาขาที่เชี่ยวชาญ  ผลงาน ที่เหมาะสม
สอดคล้องตามบริบทและปรัชญาของหลักสูตร และเสนอผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คือคณะฯ และกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งต่อไปยังคณะกรรมการ
อุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือให้การรับรอง  
 
 
 

- ระบบการ
บริหาร
อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
แนวทางการบริหารอาจารย์ 
ผู้บริหารภาควิชาและประธานหลักสูตรมีการบริหารอาจารย์ดังนี้ 

1. พิจารณาอัตราก าลังในภาพรวมของภาควิชา เพื่อให้มีจ านวนอาจารย์ที่
เพียงพอ มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตรงตามหลักสูตร  

2. ก ากับดูแลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องตลอด 
ระยะเวลาที่หลักสูตรเปิดสอน กรณีที่อาจารย์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องด้วย
สาเหตุใดก็ตาม (เช่นลาออก ลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ และศึกษาต่อ เป็นต้น)  ก็จะ
ด าเนินการเปลี่ยนอาจารย์คนใหม่ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรมา
ปฏิบัติหน้าที่แทน  

3. ก ากับดูแลให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านคุณวุฒิ และการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการทุกปี   

4. รับสมัครอาจารย์ใหม่แทนอัตราเดิมที่ว่างลง และส่งเสริมให้นักศึกษารับทุน 
ของคณะฯในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก เพ่ือรับเข้าท างานในต าแหน่ง
อาจารย์เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

5. ภาควิชาฯมีแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของอาจารย์  ได้แก่  
1) งบประมาณส าหรับการเดินทางไปอบรม/สัมมนา คนละไม่เกิน 10,000 

บาท/ปี  
2) สนับสนุนให้ลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี  
 

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและการบริหารอาจารย์ 
 

การรับอาจารย์ใหม่ 
     ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาฯได้แจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้ประกาศรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพ่ือมาเป็นอาจารย์ประจ าจ านวน 2 อัตรา แต่ไม่มีผู้สมัคร    มีนักศึกษา
ระดับปริญญาโทรับทุน “วิศว ม.อ.” จ านวน 1 คน ซึ่งภาควิชาฯจะพยายามส่งเสริม
ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพ่ือจะได้มาเป็นอาจารย์ของภาควิชาฯหลังส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 
การบริหารอาจารย์  
ผู้บริหารภาควิชาและประธานหลักสูตรมีการบริหารอาจารย์ดังนี้ 

1. อัตราก าลังในภาพรวมของภาควิชา ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจ า
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 22 คน แต่ลาออกในเดือนสิงหาคม 2557 จ านวน 1 คน        
(ผศ.ยอดดวง พันธ์นรา,อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ) 
ลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 จ านวน 1 
คน (ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์, อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท-เอก 
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจ านวน 4 คน โดย
ศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศจ านวน 3 คน และ 1 คน ตามล าดับ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการที่ลาศึกษาต่อคือ อาจารย์ลัคน์สิริ 
ตรีรานุรตัน์ ได้ลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
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2. ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งปรากฏ

ว่า มีอาจารย์ลาออก 1 คน และลาศึกษาต่อ1 คน นั้นภาควิชาฯได้ด าเนินการแจ้ง
มหาวิทยาลัยฯ(เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558)ให้แต่งตั้งอาจารย์ศิวศิษย์ วิทยศิลป์ 
เพ่ือทดแทน ผศ.ยอดดวง พันธ์นรา และแต่งตั้ง ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย ทดแทน 
อาจารย์ลัคน์สิริ ตรีรานุรักษ์  

3. ก ากับดูแลให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านคุณวุฒิ ความรู้ และการผลิต 
ผลงานทางวิชาการทุกปี   ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรม    
อุตสาหการ มีอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาในปีการศึกษา 2557 มีดังนี้ 

 

การพัฒนาตนเอง จ านวนคน 
อบรม 4 
เสนอผลงานวิชาการ 2 

หมายเหตุ จ านวนคน เป็นตัวเลขที่นับซ้ า  
 
 

3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามข้อ 2 ข้างต้น  สามารถประเมินได้ว่าหลักสูตรมีอาจารย์
ประจ าครบตามจ านวนและทุกคนมีคุณสมบัติของการด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทดแทน
อาจารย์ที่ลาออกและลาศึกษาต่อก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน (ในวงรอบ
ต่อไป)  
ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีการปรับปรุงระบบ กลไก แนวทางการรับอาจารย์ใหม่และ
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรรวมทั้งการบริหารอาจารย์ 
 

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน 
1. ไมม่ีการประเมินการปรับปรุงในกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 
2.ไม่มีการประเมินการปรับปรุงในกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3. ไม่มีการประเมินการปรับปรุงในกลไกการบริหารอาจารย์ 
 

6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี 
ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการ
บริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 2557 ยังไม่สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้  
 

- ระบบการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีระบบที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  
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อย่างไรก็ตาม อาจารย์ประจ าหลักสูตรก็มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาตนเองผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ  การไปน าเสนอผลงานวิชาการ การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย การเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เป็นต้น 
นอกจากนี้อาจารย์ยังได้รับเงินสนับสนุนจากคณะฯในการจัดซื้อต าราหรือสื่อต่างๆ
เพ่ือพัฒนาความรู้ของตนอีกด้วย   
ภาควิชาฯได้จัดสรรงบประมาณในแต่ละปีส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วม
ประชุมทางวิชาการเพ่ือให้อาจารย์ได้รับความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ใน
สาขาที่สอนหรือวิจัย  ทั้งนี้ ภาควิชาฯสนับสนุนค่าใช้จ่ายจ านวนไม่เกิน 10,000 
บาทต่อคนต่อปี   
ภาควิชาฯให้การสนับสนุนอาจารย์ท าวิจัย โดยอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่และเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ของภาควิชาฯ ส าหรับการท าวิจัย  
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2557 มีการด าเนินงานดังนี้ 

1) มีอาจารย์ได้รับอนุมัติให้ลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้จ านวน 1 คน คือ    ผศ.ดร.
รัญชนา สินธวาลัย โดยลาตั้งแต่ 5 ม.ค. 2558 ถึง 4 ม.ค. 2559  

2) มีอาจารย์เดินทางไปประชุมวิชาการจ านวน 2 คนและอาจารย์ที่มีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจ านวน 2 คน 

3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2557 ถ้า
พิจารณาเฉพาะด้านจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามข้อ 2 ข้างต้น
แล้ว พบว่า อยู่ในเกณฑ์พอใช้   
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามผลการประเมิน(ในวงรอบต่อไป) 
ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรไม่ได้มีการปรับปรุง/พัฒนา
ระบบ กลไกใดๆ  อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษาหน้า จะด าเนินการปรับปรุงโดยให้
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตรและกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
พัฒนาตนเองและมีผลงานวิชาการ  
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามผลการประเมิน 
การประเมินผลการปรับปรุงตามข้อ 4 ข้างต้นจะตั้งเกณฑ์ไว้ว่าอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และ
ต้องมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัยฯ และที่ก าหนดโดย สกอ.  
ผลที่เกิดจากการปรับปรุงคือท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ครบเวลา 
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6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร)หาก
พบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
- ร้อยละอาจารย์
ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน 2 คน 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 40 
4) คะแนนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
  
   = 10(คะแนนเต็ม 5) 

- ร้อยละอาจารย์
ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5คน 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. จ านวน 4 คน 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. คิดเป็นร้อยละ 80 
4) คะแนนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ.  
  
   = 6.67 (คะแนนเต็ม 5) 

- ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

บทความวิจัย และบทความทางวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 
1) ระบุรายการผลงาน และค่าน้ าหนัก (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 4.2-1.1) 
2) ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักตามสูตร 
3) แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จ านวน 8 ผลงานคิดเป็นร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   

 
     = 96 

คะแนนที่ได้ 
  

  
  =  ได้ 24 คะแนน(คะแนนเต็ม 5) (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 4.2-1.1) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
- การคงอยู่ของ
อาจารย์    

สถานะการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อพิจารณาย้อนหลัง 5 ปี 
(ตามปี พ.ศ.) เป็นดังตารางต่อไปนี้ 
 สถานะการปฏิบัติหน้าที่ 
 2553 2554 2555 2556 2557 
กลางเดือน      
เจริญ      
ยอดดวง     ลาออก 
สงวน      
ลัคน์สิริ    ศึกษาต่อ ศึกษาต่อ 
รัญชนา* - - -   
ศิวศิษย์** - - - -  

หมายเหตุ * แทนอาจารย์ลัคน์สิริ     ** แทน ผศ.ยอดดวง 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
เมื่อพิจารณาย้อนหลังไป 5 ปี พบว่ามีอาจารย์ลาออก 1 คน ด้วยเหตุผลส่วนตัว คิด
เป็นร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

- ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ 
ต่อการบริหาร
หลักสูตร    

ที่ผ่านมาอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่เคยมีการส ารวจความพึงพอใจ(ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเอง)และอาจารย์ประจ าที่สอนรายวิชาต่างๆในหลักสูตรนี้   จึงไม่
สามารถวัดความพึงพอใจว่ามีระดับพึงพอใจมากหรือน้อยเพียงใด 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสาร รายการเอกสาร 
4.1-1.1 แนวปฏิบัติการรับอาจารย์ใหม่ 
4.2-1.1 บทความวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  



16 
 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบท่ี 2,3 ) 

 
ตารางท่ี 3.1   ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2 และ

องค์ประกอบที่ 3 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

5 
 

3.97 3.97 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

   

- (ป.ตรี) ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

5 77.14 3.86 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 5 3 3 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 5 2 2 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 5 3 3 

 
ตารางท่ี 3.2 (ก.) ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษาที่
รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ี

เริ่มใช้
หลักสูตร) 

จ านวน
นักศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 

  จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

2554 44 44 100 43 97.73 36 81.82 36 81.82 

2555 49   49 100 49 100 48 97.96 

2556 49     49 100 47 95.92 

2557 37       36 97.30 
 
 
 
 
 



17 
 

ตารางท่ี 3.2  (ข) ข้อมูลการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของนักศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จ านวน
นักศึกษา
ที่รับเข้า 

นักศึกษาท่ีออกจากระบบ (ตกออก, ไม่มา
รายงานตัว, ลาออก,ไม่ลงทะเบียน,ย้ายคณะ) 

ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน % จ านวน % 

2554 44 8 18.18 14 31.81 

2555 49 1 2.04   

2556 49 2 4.08 

2557 37 1 2.70 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
จากตารางที่ 3.2 (ก) และ (ข) จะเห็นว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาค่อนข้างสูง กล่าวคือ  
          นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2554 มีอัตราการคงอยู่ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 
81.82 ทั้งนี้มีอัตราการออก (ตกออก, ไม่มารายงานตัว, ลาออก,ไม่ลงทะเบียน,ย้ายคณะ) ประมาณ 
18.18นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2555 2556 และ 2557 มีอัตราการคงอยู่ในปีการศึกษา 2557 
เป็น 97.96 , 95.92 และ 97.30 ตามล าดับซึ่งถือว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาโดยรวมของหลักสูตร
ค่อนข้างสูง 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
           จากการด าเนินงานของหลักสูตรยังไม่พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 
 
ตารางท่ี 3.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
- การรับนักศึกษา 1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด าเนินการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษาอย่างมีระบบโดยกระบวนการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้ 

1. ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการ  ซึ่งคณะฯ 
ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยคณะฯ 
มีส่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบัติทางการศึกษา องค์ประกอบ ชุดวิชาที่ใช้ใน
การคัดเลือก ค่าน้ าหนักเกณฑ์ขั้นต่ าแต่ละวิชา และจ านวนรับเพื่อการพิจารณา
คัดเลือกผู้เข้าศึกษาและด าเนินการในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ 

2. ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 
(Admissions)  ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของสมาคม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  โดยคณะฯ มีส่วนร่วมในลักษณะเดียวกันกับ
ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
3. ระบบโครงการที่วิทยาเขตด าเนินรับสมัคร (โดยวิธีพิเศษ) 

             3.1 งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนักศึกษา   
             3.2 และสัดส่วนการรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละวิธีรับนักศึกษาใหม่
เสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนวิธีพิเศษให้คณะทั้งสองคณะพิจารณาในส่วนของ
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา จ านวนรับนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา         

   3.3 รับนักศึกษาใหม่ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
ในแต่ละโครงการ 

 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา   
ขั้นตอนการรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
 1.  หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ดูแลด้านงานรับนักศึกษา
ของคณะฯ) ดึงข้อมูลแผนการรับนักศึกษาตามปีการศึกษา จากกลุ่มงาน
แผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีข้อมูลจ านวนที่คณะ
ยืนยันจ านวนรับ ตามประเภทวิชา (สน.) 
 2.  จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือการรับนักศึกษาใหม่ตามปี
การศึกษา เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Road 
Show) 
 3.  จัดท าโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ลงนาม 
(โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกตามคุณสมบัติโครงการ)    

  3.1  โครงการทุนมงคลสุข    
 3.2  โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 
 3.3  โครงการลูกพระราชบิดา 1   
 3.4  โครงการลูกพระราชบิดา 2   
 3.5  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 
 3.6  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 

 หากโครงการใดมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือส่วนอื่นใดในแต่ละปี
การศึกษา ต้องน าเข้ากรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนส่งต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลงนาม 
 4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  (Road 
Show) ตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 5.  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ หน้า
เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.psu.ac.th 
 6.  รับสมัครนักศึกษาโดยให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตามคุณสมบัติโครงการที่ประกาศหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ 
 

http://www.eng.psu.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 7.  จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา โดยคณะกรรมการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์http://www.eng.psu.ac.th/home.html 

9.  เปิดระบบการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ผ่านระบบ  
https://fmishatyai.psu.ac.th/newstudent/Student/Default.aspx 

10. จัดพิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ (ช าระค่าธรรมเนียนการศึกษา
และส่งหลักฐานการยืนยันสิทธิ์) 

11. รายงานสรุปจ านวนรับนักศึกษาเข้าคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
ขั้นตอนการรับนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 1.  หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ดูแลด้านงานรับนักศึกษา
ของคณะฯ) จัดท าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และจัดส่งให้งานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามโครงการ
มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
 1.1  โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  
 1.2  โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาใน
ระดับสถาบันอุดมศึกษา 
 1.3  โครงการ วมว. 
 1.4  โครงการ สอวน. 
 1.5  โครงการรับตรงนักเรียนในเขตภาคเหนือ 
 1.6  โครงการรับตรงนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1.7  โครงการรับนักเรียนโดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT และวิชา
สามัญ 7 วิชา 
     1.8  โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
     1.9  โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
    1.10  โครงการมหาดไทย 
    1.11  โครงการ ศอบต. 
    1.12  โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ
กลาง (Admissions) 
 2.  งานรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดท าประกาศ
โครงการต่าง ๆ แขวนไว้หน้าเว็บไซต์งานรับนักศึกษา  เพ่ือประชาสัมพันธ์  
www.entrance.psu.ac.th 
 3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์    เมื่อได้รับข้อมูลจากงานรับนักศึกษา
เรื่องการขอข้อมูลห้องในการจัดสอบสัมภาษณ์  รายชื่อคณะกรรมการสอบ

http://www.eng.psu.ac.th/home.html
http://www.entrance.psu.ac.th/


20 
 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
สัมภาษณ์ และผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์ จึงจัดท าบันทึกข้อความขอ
ข้อมูลจากภาควิชาเพ่ือแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่งานรับนักศึกษา และจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งในภาพรวมของทุกคณะในมหาวิทยาลัยต่อไป 
 4.  งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และส่งข้อมูลมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเตรียมการจัด
สอบสัมภาษณ์ 
 5.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์ ตามข้อมูลที่แจ้งไปยังงาน
รับนักศึกษา 
 6.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยัง
งานรับนักศึกษา หลังจากสัมภาษณ์ 
 7.  งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์  www.entrance.psu.ac.th 
 8.  งานรับนักศึกษาเปิดระบบการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 9.  งานรับนักศึกษารวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ 
Clearing House ให้กองทะเบียนและ ประมวลผล ออกรหัสนักศึกษา และส่ง
ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ผลการด าเนินงานจากกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 
ทางหลักสูตรรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาจ านวน 37คน จากแผนการรับนักศึกษา 
48 คน 
3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงานการรับนักศึกษา  

จากโควตาการรับนักศึกษาจ านวน 48 คน พบว่านักศึกษาที่ เข้ามาศึกษายังมี
ไม่ครบตามจ านวน ทางภาควิชาฯ จึงประกาศรับนักศึกษาเพ่ิมในรอบถัดไป 

 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 
ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
     ปรับนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นเชิงรุกมากข้ึน เช่นการขยายพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน ให้ครอบคลุมหลายจังหวัดมากขึ้น 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไกหรือแนวทางการรับนักศึกษาตามผลการประเมิน 
    ยังไม่มีการปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกต่างๆ เนื่องจากมีการท าประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เป็นปีแรก 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การรับนักศึกษา )หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือ
แนวทางการรับนักศึกษา ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง 
(3 ปี) 
   ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

http://www.entrance.psu.ac.th/
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- การเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา   

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความส าคัญกับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา 
จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย ได้ทราบแนวทางวิธีการ
เรียนที่ถูกต้อง วิธีการปรับตัวในเรื่องต่างๆ อาทิการปรับตัวให้เข้ากับการด าเนิน
ชีวิต การเรียนและการร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
การด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ขออนุมัติจัดโครงการ  
 2. จัดโครงการ 
 3. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการฯ  
 4. สรุปผลการจัดโครงการฯ น าเข้าประชุมคณะกรรมการวิชาการและ
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

3) อธิบายการประเมินผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
การจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 แบ่งนักศึกษาเป็น 3 กลุ่มๆละ 
226 คนจากรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 678 คนมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 
610 คนตอบแบบถามจ านวน 595 คนดังนี ้
 กลุ่มท่ี 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาเข้าร่วม 201 คนตอบ
แบบสอบถาม 195 คน 
 กลุ่มท่ี 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาเข้าร่วม 206 คนตอบ
แบบสอบถาม 200 คน 
 กลุ่มท่ี 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาเข้าร่วม 203 คนตอบ
แบบสอบถาม 200 คน 
ได้ผลสรุปดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป   จากภาพรวมทั้งโครงการพบว่า 
- เพศส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 59.33 และ 

ร้อยละ 40.67 
- ช่องทางเข้าศึกษาส่วนใหญ่นักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดมาก

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.18 รองลงมาเข้าศึกษาโดยโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มี
ผลการเรียนดีคิดเป็นร้อยละ 15.49 

- นักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ 5 คน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
และเอกสารแนบที่ 3.1 

 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/SAR_57/SAR_Course/IQA_03_1(2).pdf
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ตารางท่ี 3.1 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 

ภาควิชา 
23-ก.ค.-57 24-ก.ค.-57 25-ก.ค.-57 รวม 

จน. % จน. % จน. % จน. % 
สาขาวิชา                 

ไฟฟ้า 4 2.1 1 0.5 1 0.5 6 1.0 
เครื่องกล 14 7.2 21 10.5 18 9.0 53 8.9 

โยธา 9 4.6 6 3.0 7 3.5 22 3.7 
อุตสาหการ 4 2.1 0 0.0 1 0.5 5 0.8 

เคม ี 13 6.7 18 9.0 13 6.5 44 7.4 
เหมืองแร่ฯ 6 3.1 5 2. 10 5.0 21 3.5 

คอมพิวเตอร ์ 20 10.3 33 16.5 33 16.5 86 14.5 
เมคาทรอนิกส ์ 11 5.6 9 4.5 3 1.5 23 3.9 

วัสด ุ 7 3.6 2 1.0 19 9.5 28 4.7 
สิ่งแวดล้อม 5 2.6 5 2.5 1 0.5 11 1.9 
การผลิต 11 5.6 7 3.5 3 1.5 21 3.5 

ชีวการแพทย ์ 1 0.5 1 0.5 0 0.0 2 0.3 
ทั่วไป 90 4.2 92 46.0 91 45.5 273 45.9 
รวม 195 100.0 200 100.0 200 100.0 595 100.0 

 

ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
 จากภาพรวมทั้งโครงการพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านสถานที่จัด
กิจกรรมมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมาคือด้านอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ (LCD, ระบบเสียงฯลฯ)/คอมพิวเตอร์ในการทดสอบ
ภาษาอังกฤษคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 หากพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มจะเห็น
ได้ว่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมทั้งโครงการคือนักศึกษามี
ความพึงพอใจด้านสถานที่จัดกิจกรรมมากที่สุดรองลงมาคือด้านอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ (LCD, ระบบเสียงฯลฯ)/คอมพิวเตอร์ในการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ คณะกรรมการได้มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 
2557 และน าผลการประเมินปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 
2558 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาตามผลการประเมิน 
ไม่มี 
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6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา )หากพบว่า.
ระบบ กลไก หรือแนวทางการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่
ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- การควบคมุการดูแล 
การให้ค าปรึกษาวิชา 
การและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวทางการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาหลายกิจกรรม (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 3.2-1.1สรุปกิจกรรม ปี 
2557) โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1. กิจกรรมปฐมนิเทศ แนะแนวการศึกษา ข้อมูลทางวิชาการ กิจกรรม 
และข้อมูลทั่วไป ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  โดยภาควิชาฯ มีการบรรจุกิจกรรมนี้
ลงในแผนกิจกรรมของภาควิชาฯ มีการก าหนดช่วงเวลาชัดเจน (ช่วงเดือนแรก
ของการเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ทุกปี) ผู้รับผิดชอบคือ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่าย
วิชาการมีผู้บริหารของภาควิชาฯ และอาจารย์ในภาควิชาฯ เข้าร่วม ตัวชี้วัดคือ 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   
 2. กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดพบปะพูดคุยและติดตาม
การศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง มีการ
วางแผนกิจกรรมนี้ไว้ในแผนกิจกรรมของภาควิชาฯ โดยก าหนดไว้ภาคการศึกษา
ละ 2 ครั้ง เพ่ือติดตามความพร้อมของนักศึกษา (ก่อนสอบกลางภาค 2 สัปดาห์ 
และ ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมคือ รองหัวหน้า
ภาควิชาฯฝ่ายวิชาการโดยมีตัวชี้วัดคือ จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  3  
เพ่ือให้ข้อแนะน านักศึกษาก่อนไปฝึกงานกับสถานประกอบการ (ก่อนไปฝึกงาน 
2 สัปดาห์ หรือ สัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมคือ 
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และตัวชี้วัดคือ จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม   นอกจากนีใ้นระดับคณะ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1.  จัดห้องบริการนักศึกษาโดยเฉพาะพร้อมการให้บริการแก่นักศึกษาทั้ง
ทางด้านวิชาการและด้านการแนะแนวการใช้ชีวิต  
 2.  ให้บริการตอบค าถามนักศึกษาผ่านช่องทาง Social Network 
Facebook ของหน่วยทะเบียนโดย ใช้ชื่อ RadoTabian 
 3.  จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์
ข อ ง ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  ห น้ า ข่ า ว นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
www.eng.psu.ac.th/menu-std/newssstd/stdnews.html 
 4.  จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรื่อง
การแนะแนวการจัดสรรสาขาวิชาเรียน ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
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 5.  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดกิจกรรมน าเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ระดับปริญญาตรี (Project Day) ปีการศึกษา 2557 
 

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมการ
ดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

      ปีการศึกษา 2557 ทางภาควิชาฯ ได้ด าเนินการตามแผนฯ และมีข้อมูลการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา  
 

3) อธิบายการประเมินผลการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

      มีการติดตามผ่านทางกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา และน าเสนอในที่
ประชุมภาควิชาฯแต่ยังไม่มีการบันทึก 
 

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการ
ดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตาม
ผลการประเมิน 

      มีการปรับปรุงทุกปีโดยการน าข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และ ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมข้ึน เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
AEC 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการ
ประเมิน 

ไม่มี 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี)หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือ
แนวทางการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่าง
ต่อเนื่อง (3 ปี) 

ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
 

- การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     ภาควิชาฯมีระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 โดยที่ input 
ของระบบคือ นักศึกษาที่ต้องพัฒนาศักยภาพ ในขณะที่ process คือ กิจกรรม
ต่างๆที่ท าให้นักศึกษาเกิดการพัฒนา ส่วน output ก็คือนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาแล้ว   
 



25 
 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 ภาควิชาฯ และคณะฯ มีแผนกิจกรรมประจ าปีส าหรับส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการท างานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี กิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นักศึกษา กลไกในการขับ 
เคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ จะด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ก่อนเปิดเทอมในภาคการศึกษาที่ 1 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการ
นักศึกษาน าเสนอแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมต่อที่ประชุมคณาจารย์ภาควิชาฯเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
 2.  ด าเนินกิจกรรมตามแผนตลอดปีการศึกษา 
 3.  หลังเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา
จะน าเสนอผลการจัดกิจกรรมต่อที่ประชุมคณาจารย์ภาควิชาฯในเดือนถัดไป 
ทั้งนี้ที่ประชุมสามารถเสนอแนะหรือให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การ
จัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไปดีขึ้นได้ 
 

2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ได้มีการด าเนินงานตามข้อ 1) จริง โดยภาควิชาฯมีกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพฯ ดังต่อไปนี้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะได้รับการอบรม และ
ท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจให้คิดดีท าดีต่อสังคม เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2558 
 2.  กิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2557  
 3.  ปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 4.  กิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co-Curricular Activities) 
 5.  กิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข 
ประจ าปี 2557 (กิจกรรมนี้รับผิดชอบโดยคณะฯ) 
 6.  กิจกรรม Big Cleaning ภาควิชาฯ ประจ าปี 2557 จัดเมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2558   

ด้านความรู้ 
 1.  กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 2.  ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2557 
 3.  การทัศนศึกษา ดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม ภาควิชาฯจัดสรร
งบประมาณให้หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษาละประมาณ 80,000 
บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษากระบวนการ
ผลิตในโรงงานต่าง ๆ  นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวิชาการจากการเห็นของจริง  
กิจกรรมนี้จัดเมื่อวันที่ 25-29 สิงหาคม 2558 
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 4.  การฝึกงานและสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
ได้ฝึกงานที่สถานประกอบการต่างๆ(โดยเฉพาะโรงงาน)ทุกคน  นอกจากการ
ฝึกงานแล้ว มีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 5 คน ได้เลือก
ลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา ซึ่ งนับเป็นปีที่สองของหลักสูตรวิศวกรรม          
อุตสาหการที่มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษาที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งโรงงานที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก  การฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการลงมือปฏิบัติงานจริง 
 

ด้านทักษะทางปัญญา 
 1.  การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย

ฯได้มีโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม
ออนไลน์ชื่อ Tell Me More 

 2.  การทัศนศึกษา ดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากจะได้รับ
ความรู้ในวิชาชีพแล้ว ยังเสริมสร้างทักษะทางปัญญาแก่นักศึกษาด้วย 

 3.  การฝึกงานและสหกิจศึกษา นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรง
จากการลงมือปฏิบัติงานจริง 

 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 1.  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะได้รับการอบรม และ
ท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจให้คิดดีท าดีต่อสังคม และเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคม 
เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2558 
 2.  กีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 28จัดเมื่อวันที่ 5-9 มกราคม 2558  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เป็นเจ้าภาพ นักศึกษาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมนี้ 
 3.  กีฬา IE สัมพันธ์ ครั้งที่ 14 จัดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ  
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
 4.  กิจกรรม Big Cleaning ภาควิชาฯ ประจ าปี 2557 จัดเมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2558 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. มีวิชาต่างๆจ านวนมากในหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการที่
ต้องมีการวิเคราะห์ และค านวณตัวเลข   นักศึกษาจึงได้รับการฝึกทักษะทางด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขไปในตัวอยู่แล้ว  
 2. อาจารย์มักจะแนะน านักศึกษาในชั้นเรียนให้รู้จักและฝึกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข  
 3.  ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาฯมีการใช้
เครือข่ายสังคม(Social network) เช่น Line และ Facebook เป็นต้น ในการ
ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา โดยเฉพาะการติดตามนักศึกษาหรือส่งข่าวสารต่างๆ
ให้นักศึกษาทราบ   



27 
 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
3) อธิบายการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
      การด าเนินงานตามกิจกรรมตามข้อ 2) ข้างต้น  มีการประเมินผลดังนี้ 
 1.  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ได้ให้นักศึกษาเขียนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นรองหัวหน้าภาควิชาฝ่าย
กิจการนักศึกษาน าเสนอผลการจัดกิจกรรมในที่ประชุมคณาจารย์ภาควิชาฯ 
 2.  การทัศนศึกษา ดูงานโรงงาน ได้ให้นักศึกษากรอกแบบประเมินผล
หลังจากนั้นรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษาน าผลไปวิเคราะห์และเสนอ
ผลการจัดกิจกรรมในที่ประชุมคณาจารย์ภาควิชาฯ 
 3.  การฝึกงานและสหกิจศึกษา ภาควิชาฯมีคณะกรรมการอ านวยการ
ฝึกงานและคณะกรรมการสหกิจศึกษา(ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะฯ) ท าหน้าที่ในการ
ดูแลเรื่องการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาตั้งแต่ก่อนนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจนกระทั่งฝึกงานเสร็จและกลับมาน าเสนอผลการฝึกงานหรือสหกิจ
ศึกษาแก่คณาจารย์ที่ภาควิชาฯ  
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 

      ยังไม่มีการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามผลการประเมิน 

     เนื่องจากยังไม่มกีารด าเนินการในการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ จึงยังไม่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ กลไกอย่างเป็นรูปธรรม 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายๆเรื่อง)
หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ด าเนินการได้ผลดี
เยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 

ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
- การคงอยู่   จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า และคงอยู่ 

 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
ที่รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่คง
อยู ่ 
(2) 

จ านวนที่หายไป 
(1)-(2) 

อัตราการคงอยู่ 
ร้อยละ 

(2)/(1)*100 
2554 44 14 36 8 81.82 
2555 49  48 1 97.96 
2556 49  47 2 95.92 
2557 37  36 1 97.30 

โดยรวม 179   167 12 93.29 
 

อัตราการคงอยู่โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 93.29 โดยนักศึกษาปี 2554 มีอัตราการ
คงอยู่ต่ าสุดคือ ร้อยละ 81.82 ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องในปีถัดมา 
 

- การส าเร็จการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร) 

จ านวนที่
รับเข้า 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ 

จ านวน ร้อยละ 
2554 44 14 31.82 
2555 49 - - 
2556 49 - - 
2557 35 - - 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
ยังไม่ได้ประเมินเนื่องจากยังไม่มีบัณฑิต 
 

- ความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลักสูตร
และผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

คณะฯ ได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนท าการประเมินการสอนของทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตร จากการประเมินของนักศึกษาไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การบริหารหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 3.4  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งช้ี 2.1) (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 3.4-1.1)  

 จ านวน 
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  57 
2. จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าและศึกษาต่อ  37 
3. จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  19 
4. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อ

จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาทั้งหมด 
33.33 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 3.97 

file:///J:/sarinda/มคอ.7/SAR/SAR_IE_2557/ข้อมูลนักศึกษาเข้าออก.xls
file:///J:/sarinda/มคอ.7/SAR/SAR_IE_2557/ข้อมูลนักศึกษาเข้าออก.xls
file:///J:/sarinda/มคอ.7/SAR/SAR_IE_2557/ข้อมูลนักศึกษาเข้าออก.xls
file:///J:/sarinda/มคอ.7/SAR/SAR_IE_2557/ข้อมูลนักศึกษาเข้าออก.xls
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ตารางท่ี 3.5 (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี)  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี
(ตัวบ่งช้ีที่ 2.2) วันท่ีส ารวจ 30 มิถุนายน 2558 รุ่นจบปีการศึกษา 2556  (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 3.4-1.2) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 39 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 36 92.31 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา(ไม่นับ
รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

 
 

19 
3 

 
 

86.36 
13.64 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 5 12.82 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท 1 2.5 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา บวก
จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 

27 69.23 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
การได้งานท าของบัณฑิตมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากเป็นสาขาที่มีความต้องการใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึน ถือ
เป็นโอกาสที่บัณฑิตจะได้งานท า   
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.2-1.1 สรุปกิจกรรมปี 2557 
3.4-1.1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของนายจ้างที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2555 
3.4-1.2 ตารางสรุปภาวะการท างานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2556 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

(องค์ประกอบท่ี 5) 
 

ตารงที่ 4.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 5 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5 3 3 
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5 3 3 

5.3 การประเมินผู้เรียน 5 3 3 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

12 11 91.67 

 
ตารางท่ี 4.2  สรุปผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

200-101 INTRO 
TO ENGINEERING 

1/2557 82.3
5 

5.88 11.7
6 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00      17 17 

242-101 INTRO 
TO COMPUTER 
PROGRAM 

1/2557 0.00 0.00 0.00 0.00 11.7
6 

11.7
6 

29.4
1 

35.2
9 

 5.88      17 10 

322-171 
PHYSICAL 
SCIENCE MATH I 

1/2557 0.00 0.00 2.27 4.55 15.9
1 

18.1
8 

20.4
5 

6.82  31.8
2 

     44 27 

332-103 
GENERAL 
PHYSICS I 

1/2557 0.00 0.00 4.55 18.1
8 

13.6
4 

15.9
1 

20.4
5 

11.3
6 

 15.9
1 

     44 32 

332-113 
GENERAL 
PHYSICS LAB I 

1/2557 6.82 2.27 13.6
4 

27.2
7 

31.8
2 

11.3
6 

6.82 0.00  0.00      44 44 

640-101 
HEALTHY BODY 
AND MIND 

1/2557 86.3
6 

9.09 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00      44 44 

890-101 FUNDA 
ENG LISTEN & 
SPEAK 

1/2557 0.00 37.5
0 

18.7
5 

25.0
0 

18.7
5 

0.00 0.00 0.00  0.00      16 16 

227-251(01) 
ENGINEERING 
STATISTICS I 

1/2557 2.13 2.13 6.38 27.66 40.43 6.38 2.13 2.13 0.00 10.64      47 41 

227-251(02) 
ENGINEERING 
STATISTICS I 

1/2557 8.62 8.62 15.52 22.41 12.07 13.79 5.17 5.17 0.00 8.62      58 50 

227-251(03) 
ENGINEERING 
STATISTICS I 

1/2557 17.74 17.74 14.52 22.58 17.74 6.45 1.61 0.00 0.00 1.61      62 61 

227-251(04) 
ENGINEERING 
STATISTICS I 

1/2557 7.41 3.70 9.26 14.81 18.52 25.93 12.96 3.70 0.00 3.70      54 50 



31 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

227-321 
INDUSTRIAL 
WORK STUDY 

1/2557 9.09 13.64 27.27 4.55 36.36 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00      22 22 

227-323 
ERGONOMICS 

1/2557 19.23 23.08 34.62 11.54 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 3.85      26 25 

227-331 QUALITY 
CONTROL 

1/2557 1.92 0.00 0.00 1.92 17.31 7.69 21.15 48.08 0.00 1.92      52 26 

227-341(01) 
ENGINEERING 
ECONOMY 

1/2557 2.17 8.70 17.39 13.04 13.04 23.91 10.87 6.52 0.00 4.35      46 41 

227-341(02) 
ENGINEERING 
ECONOMY 

1/2557 0.00 4.35 4.35 17.39 17.39 21.74 17.39 13.04 0.00 4.35      23 19 

227-351(01) 
PRODUCTION 
PLANNING AND 
CONTROL 

1/2557 6.25 12.50 27.08 27.08 20.83 4.17 2.08 0.00 0.00 0.00      48 48 

227-352(01) 
OPERATIONS 
RESEARCH 

1/2557 2.33 2.33 13.95 20.93 41.86 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00      43 43 

227-352(02) 
OPERATIONS 
RESEARCH 

1/2557 0.00 4.17 12.50 16.67 25.00 16.67 20.83 4.17 0.00 0.00      24 23 

227-354 
PRODUCTON AND 
OPERATIONS 
MANAGEMENT 

1/2557 8.82 11.76 14.71 23.53 23.53 11.76 5.88 0.00 0.00 0.00      34 34 

227-461 
INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
PROJECT I 

1/2557 0.00 22.22 44.44 29.63 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00      27 27 

227-463 
BUSINESS 
MANAGEMENT 
FOR 
ENGINEERING 

1/2557 0.00 10.71 28.57 39.29 14.29 3.57 0.00 3.57 0.00 0.00      28 27 

227-465(01) 
ENGINEEING 
APPLICATION FOR 
INDUSTRIAL 
ENGINEERING II 

1/2557 37.04 37.04 14.81 7.41 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00      27 26 

227-465(02) 
ENGINEEING 
APPLICATION FOR 
INDUSTRIAL 
ENGINEERING II 

1/2557 6.67 13.33 60.00 13.33 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      15 15 

227-468 
COOPERATIVE 
EDUCATION 

1/2557 60.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      5 5 

215-111 
ENGINEERING 
DRAWING I 

2/2557 0.00 7.41 14.81 7.41 25.93 29.63 7.41 7.41  0.00      27 25 

324-103 GENERAL 
CHEMISTRY 

2/2557 0.00 0.00 0.00 7.41 7.41 44.44 37.04 0.00  3.70      27 26 

227-001 CO-
CURRICULAR 
ACTIVITIES 

2/2557 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      31 31 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

227-221(01) 
SAFETY AND 
ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

2/2557 6.67 13.33 28.33 26.67 18.33 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00      60 60 

227-221(02) 
SAFETY AND 
ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

2/2557 34.78 30.43 17.39 13.04 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      23 23 

227-251(01) 
ENGINEERING 
STATISTICS I 

2/2557 0.00 0.00 2.86 8.57 8.57 20.00 17.14 31.43 0.00 11.43      35 20 

227-251(02) 
ENGINEERING 
STATISTICS I 

2/2557 2.78 5.56 11.11 11.11 22.22 25.00 19.44 2.78 0.00 0.00      36 35 

227-251(03) 
ENGINEERING 
STATISTICS I 

2/2557 9.20 5.75 11.49 14.94 24.14 20.69 4.60 6.90 0.00 2.30      87 79 

227-252 
ENGINEERING 
STATISTICS II 

2/2557 0.00 0.00 0.00 7.89 18.42 55.26 7.89 7.89 0.00 2.63      38 34 

227-321 
INDUSTRIAL 
WORK STUDY 

2/2557 12.00 10.00 12.00 4.00 26.00 30.00 4.00 2.00 0.00 0.00      50 49 

227-322(01) 
INDUSTRIAL 
WORK STUDY 
LAB 

2/2557 29.41 0.00 47.06 23.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      17 17 

227-322(02) 
INDUSTRIAL 
WORK STUDY 
LAB 

2/2557 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      16 16 

227-322(03) 
INDUSTRIAL 
WORK STUDY 
LAB 

2/2557 29.41 47.06 23.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      17 17 

227-331(01) 
QUALITY 
CONTROL 

2/2557 0.00 0.00 0.00 0.00 35.29 26.47 29.41 2.94 0.00 5.88      34 31 

227-331(02) 
QUALITY 
CONTROL 

2/2557 0.00 0.00 2.56 7.69 20.51 25.64 15.38 20.51 0.00 7.69      39 28 

227-341 
ENGINEERING 
ECONOMY 

2/2557 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00      5 5 

227-351 
PRODUCTION 
PLANNING AND 
CONTROL 

2/2557 0.00 28.57 4.76 9.52 33.33 14.29 4.76 4.76 0.00 0.00      21 20 

227-353(01) 
INDUSTRIAL PLANT 
DESIGN 

2/2557 15.38 23.08 42.31 9.62 9.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      52 52 

227-353(02) 
INDUSTRIAL PLANT 
DESIGN 

2/2557 10.00 35.00 25.00 15.00 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00      20 20 

227-354(01) 
PRODUC&OPERATI
ONS MANAGEMENT 

2/2557 5.56 11.11 11.11 19.44 25.00 5.56 19.44 2.78 0.00 0.00      36 35 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

227-354(02) 
PRODUC&OPERATI
ONS MANAGEMENT 

2/2557 14.29 28.57 14.29 14.29 10.71 3.57 10.71 3.57 0.00 0.00      28 27 

227-362(01) ENG 
APPL FOR INDUS 
ENG I 

2/2557 10.00 27.50 25.00 17.50 15.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00      40 40 

227-362(02) ENG 
APPL FOR  INDUS 
ENG I 

2/2557 25.00 25.00 20.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      20 20 

227-364(01) PRE-
COOPERATIVE 
EDUCATION 

2/2557 20.00 0.00 30.00 20.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      10 10 

227-432 
INDUSTRIAL COST 
ANALYSIS AND 
MANAGEMENT 

2/2557 0.00 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      3 3 

227-462 
INDUSTRIAL ENG 
PROJECT II 

2/2557 7.69 42.31 42.31 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      26 26 

227-463 BUSINESS 
MANAGEMENT FOR 
ENGINEERING 

2/2557 0.00 23.81 28.57 19.05 19.05 0.00 4.76 4.76 0.00 0.00      21 20 

227-464 
INDUSTRIAL 
LAWS 

2/2557 50.00 33.33 9.26 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      54 54 

227-467 
ENGTREPRENEUR
SHIP 

2/2557 13.33 21.67 45.00 18.33 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      60 60 

227-354 
PRODUCTON 
AND 
OPERATIONS 
MANAGEMENT 

3/2557 25.00 25.00 50.00             4 4 

227-367 
PRACTICAL 
TRAINING 

3/2557           14.63 85.36    41 41 

หมายเหตุ : น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา 
 
ตารางท่ี 4.3   กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน   

การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
- การออกแบบ

หลักสูตรและสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชา
ในหลักสูตร 

    ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรจะพิจารณาถึง 
 1. แผนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 2. ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และองค์กรวิชาชีพ- การปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขาวิชา
นั้น ๆ 

ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งระเบียบ ม. สงขลาสงขลานครินทร์ 
 3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต เช่น คุณสมบัติของบัณฑิตที่
อุตสาหกรรมและตลาดแรงงานอื่นๆ ต้องการข้อมูลความต้องการจากบัณฑิต เป็น
ต้น 
2) แนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตรอธิบายการ
ประเมินผลการการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
     แนวทางการด าเนินงาน ตาม Procedure การออกแบบหลักสูตร 
3)  อธิบายการประเมินผลการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาใน

หลักสูตร 
  น าเสนอหลักสูตรฉบับร่าง และผลการด าเนินงานตาม Procedure การ
ออกแบบหลักสูตร รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เพื่อให้ที่ 
ประชุมภาคฯ ร่วมกันประเมินผลของการด าเนินงาน และหาแนวทางปรับปรุง 
Procedure การออกแบบหลักสูตร 
 

4)  อธิบายการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการ
ประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
น าผลจากท่ีประชุมภาควิชาฯ มาปรับปรุง Procedure การออกแบบ

หลักสูตร 
5)  อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การพัฒนาหลักสูตร) หากพบว่า.ระบบ กลไก 

หรือแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวัง
อย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 
ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การก าหนดผู้สอน 

 
1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3)และการบูรณาการการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี 

การก าหนดผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร 
1. กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดรายวิชาให้ผู้สอนกระจายไปยังรายวิชา

ต่าง ๆ ที่เป็นวิชาบังคับ เพ่ือให้ผู้เรียนในหลักสูตรได้เรียนกับผู้สอนที่มีความ
หลากหลาย ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนสอนในวิชาบังคับไม่ควรเกิน 2 วิชา หรือ
ผู้เรียนไม่ควรเรียนกับอาจารย์คนเดิมเกินกว่า 3 วิชา 

2. การพิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย 
หรือประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้น ๆ 

3. ในกรณีจ าเป็น หลักสูตรจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็น
อาจารย์ พิ เศษ และก าหนดให้ผู้ สอนในหลักสูตรเข้าไปเรียนรู้ จากการ
สังเกตการณ์สอนของอาจารย์พิเศษ 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) 

- การก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ.4 )  
 
- การจัดการเรียน

การสอนในระดับ
ปริญญาตรี ที่มี
การบูรณาการกับ
การวิจัย การ
บริการวิชาการทาง
สังคม และการ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ. 3 ก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ 

2. กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
3. ก าหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคการศึกษา และวิเคราะห์

คุณภาพการสอนในมุมมองของผู้เรียน โดยให้ผู้สอนน าเสนอกรรมการหลักสูตร
ว่าควรปรับปรุงรายวิชาในประเด็นใดบ้างอย่างไร ในรายงาน มคอ.5 และ มคอ.7   
การจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาโครงงาน วิชาเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
และบริการวิชาการทางสังคม 
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาของอาจารย์ผู้สอน โดยก าหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการ
ประเมินเกณฑ์การประเมินและผลการประเมิน 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางก าหนดผู้สอน

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และ
การบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการได้ด าเนินการแจ้ง
อาจารย์ผู้สอนตามที่ภาควิชาฯ ได้ก าหนดไว้ให้จัดท ารายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 ให้เสร็จตามก าหนดของทางมหาวิทยาลัย 
3) อธิบายการประเมินผลการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ

การเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี 

ประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4  และสามารถส่ง
ได้ตามก าหนดเวลาของทางมหาวิทยาลัยครบทุกรายวิชา      
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ 
ป.ตรีตามผลการประเมิน 

    มีการประชุมภาคฯ วิชาเพ่ือพิจารณาทบทวนการก าหนดผู้สอนในรายวิชา
อย่างเหมาะสมตามความช านาญและจ านวนภาระงานของอาจารย์แต่ละท่าน 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ

ปรับปรุง/พัฒนาการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
เตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีตามผล
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
การประเมิน 

    ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ในปีการศึกษา 2558 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ 
ป.ตรี หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการก าหนดผู้สอนการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการ
การสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีที่ด าเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวัง
อย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรือสามรอบ) 

    ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
- การประเมินผล

การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
- การตรวจสอบ

การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 
- การก ากับการ

ประเมินการ
จัดการเรียนการ
สอน และ
ประเมินหลักสูตร 
(มคอ. 5 มคอ.6 
และมคอ.7) 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
TQF การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการ
ประเมนิการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาของอาจารย์ผู้สอน โดยก าหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน เกณฑ์การประเมินและผลการประเมิน 
 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ได้มีการติดตามให้มีการจัดท า 
มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7ให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
 

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 
5 มคอ.6 และมคอ.7) 
1. หลักสูตรฯก าหนดให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนของทุกรายวิชา 
2. หลักสูตรฯก าหนดให้ผู้สอนในทุกรายวิชาฯ มีการประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนของผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการได้ด าเนินการแจ้งอาจารย์
ผู้สอนตามที่ภาควิชาฯ ได้ก าหนดไว้ให้การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) ให้เสร็จตามก าหนด
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ของทางมหาวิทยาลัย 
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตรวจสอบการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
 
มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 6 
ข้อหลัก คือ ความรับผิดชอบ เทคนิคการสอน ความเป็นครู การส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และภาพรวมความพึงพอใจ และแบ่งผลการประเมินเป็น 5 ระดับคือ 
- ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย = 4.21-5.00) หรือ (84 % ขึ้นไป) 
- ดี (คะแนนเฉลี่ย = 3.41-4.20) หรือ (ระหว่าง 68 % ขึ้นไป – 84 %) 
- ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 2.61-3.40) หรือ (ระหว่าง 52 % ขึ้นไป – 68 %) 
- น้อย (คะแนนเฉลี่ย = 1.81-2.60) หรือ (ระหว่าง 36 % ขึ้นไป – 52 %) 
- ควรปรับปรุง (คะแนนเฉลี่ย =น้อยกว่า 1.81) หรือ (36 % หรือ ต่ ากว่า) 
4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) ตามผล
การประเมิน 
เนื่องจากผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาอยู่ในระดับดีและดี
มาก จึงให้อาจารย์ที่สอนประจ าวิชานั้นยังคงสอนวิชาเดิมต่อไป และอาจารย์
ผู้สอนก็จะน าข้อเสนอแนะของนักศึกษาไปปรับปรุงการเรียนการสอนในปี
การศึกษาถัดไป นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนจะมีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มากข้ึน 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนา การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)ตามผลการประเมิน   
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ในปีการศึกษา 2558 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)  )  
ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
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ตารางท่ี 4.4  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตามเกณฑ์() 
-ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ () 

1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

หลักสตูรฯ ได้มีการจดัประชุมร่วมกับการ
ประชุมภาควิชาฯเพื่อวางแผนตดิตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรซึง่มีผู้
อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 
80 เข้าประชุม 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่ได้รับ
ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษารับทราบให้ความ เห็นชอบ
หลักสูตรเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2557 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูรฯ ได้ก าหนดให้อาจารย์ผูส้อนจัดท า 
มคอ.3 และ มคอ.4ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ครบทุกรายวิชา 

 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูรฯ ได้ก าหนดให้อาจารย์ผูส้อนจัดท า 
มคอ.5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสดุภาค
การศึกษา ครบทุกรายวิชา 

 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

หลักสตูรฯ ได้ก าหนดให้อาจารย์ผูส้อนจัดท า 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา ครบทุกรายวิชา 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

มกีารวัดผลสอบตามที่ระบไุว้ใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  
 

ไม่ม ี  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตามเกณฑ์() 
-ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ () 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม ่  

9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ดังนี ้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดอืน  โพ
ชนา 
-อบรมเรื่อง เขียนอย่างไรให้ได้ตีพมิพ์ วันท่ี 
12 ธันวาคม  
2557 ณ ตึก LRC จัดโดยส านักวิจยั  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ  เจตวิจิตร 
-เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2558 ณ โรงงานอุตสาหกรรม จ.
ประจวบครีีขันธ์ ระหว่างวันท่ี 27 พ.ค. 58 
ถึง 29 พ.ค. 58 
-เข้าร่วมประชุมกับบ.อินโนเวช่ัน กรุ๊ป (ป.
ไทย) จ ากัด (Excellent Engineering 
School) ณ กรุงเทพฯ และร่วมเยีย่มชม
โรงงานใน จ.ชลบุรีและระยอง ระหว่างวันท่ี 
6 ก.ค. 58 ถึง 7 ก.ค. 58 
-เข้ารับการอบรมเรื่อง หลักสตูร From 
Good to Great : พัฒนาผลติภาพคน เพิ่ม
ผลผลติภาพงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน รุ่นที่ 1 ณ ส านักงานทรัพยากรการ
เรียนรูคุ้ณหญิงหลง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 
2558  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงวน  ตั้งโพธิธรรม 
-ประชุมวิชาการ สวทช. ประจ าปี 2558 ณ 
ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ
ไทย จ.ปทุมธานี ระหว่างวันท่ี 28 มี.ค. 58 
ถึง 1 เม.ย. 58 
-น าเสนอบทความทางวิชาการในการประชุม
วิชาการ PEC-11 โรงแรมดวงจติต ์รีสอร์ท
แอนด์สปา หาดป่าตอง ภูเก็ต ระหว่างวันท่ี 
18 มิ.ย. 58 ถึง 20 มิ.ย. 58 
4.อาจารย์ศิวศิษย์  วิทยศิลป ์
-อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารหลักสตูร
อย่างมีคุณภาพ และการเขียนรายงานผล
การด าเนินงาน (SAR ระดับหลักสตูร) วันท่ี 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

- เป็นไปตามเกณฑ์() 
-ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ () 

27-28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง 
Convention ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบตัิ ครบ 60 ป ี
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รญัชนา  สินธวาลัย 
-ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างวันท่ี 
5 ม.ค. 58 ถึง 4 ม.ค. 59 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

มีการส่งบุคลากรประจ าเข้ารับการศึกษาดู
งานและอบรมสัมนาดังนี้ 
1. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติการประจ าปี 
2558 ณ โรงงานอุตสาหกรรม จ.
ประจวบครีีขันธ์ ระหว่างวันท่ี 27 พ.ค. 58 
ถึง 29 พ.ค. 58 
2. สัมมนาภาควิชาฯ ประจ าปี 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ณ 
ห้องเรียน IEF 308 และ IEF 309 ในวันท่ี 
26 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 
13.00 น.  

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ยังไม่มีการประเมินในระดับคณะ ขณะนี้รอ
ผลการประเมินจากคณะฯ 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - 

- รวมตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ จ านวน  12 ตัวบ่งชี้ 
- ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของตัวบ่งชี้

ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
ไม่มี 
 
ตารางท่ี 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
ไม่มี 
 
ตารางท่ี 4.7 รายวิชาทีส่อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
ไม่มี 
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ตารางท่ี 4.8 คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษาที่ 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

 มี ไม่มี 
227-251 ENGINEERING STATISTICS I  1/2557 4.32 

 
- 

227-321 INDUSTRIAL WORK STUDY  1/2557 4.45 
 

- 
227-323 ERGONOMICS  1/2557 4.51 

 
- 

227-331 QUALITY CONTROL  1/2557 4.48 
 

- 
227-341 ENGINEERING ECONOMY  1/2557 4.21 

 
- 

227-351 PRODUCTION PLANNING AND  CONTROL  1/2557 4.43 
 

- 
227-352 OPERATIONS RESEARCH   1/2557 4.48 

 
- 

227-354 
 

PRODUCTION AND OPERATIONS 
MANAGEMENT  

1/2557 
 

4.61 
 

 

- 
 

227-463 BUSINESS MANAGEMENT FOR  ENGINEERS  1/2557 4.77 
 

- 
227-221 SAFETY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING  2/2557 4.70 

 
- 

227-251 ENGINEERING STATISTICS I  2/2557 4.36 
 

- 
227-252 ENGINEERING STATISTICS II  2/2557 4.50 

 
- 

227-321 INDUSTRIAL WORK STUDY  2/2557 4.48 
 

- 
227-331 QUALITY CONTROL  2/2557 4.51 

 
- 

227-341 ENGINEERING ECONOMY  2/2557 4.65 
 

- 
227-351 PRODUCTION PLANNING AND  CONTROL  2/2557 4.50 

 
- 

227-353 INDUSTRIAL PLANT DESIGN  2/2557 4.43 
 

- 
227-354 

 
PRODUCTION AND OPERATIONS 
MANAGEMENT  

2/2557 
 

4.58 
 

 

- 
 

227-432 
 

INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND 
MANAGEMENT 

2/2557 
 

4.73 
 

 

- 
 

227-463 BUSINESS MANAGEMENT FOR  ENGINEERS  2/2557 4.71 
 

- 
227-467 ENTREPRENEURSHIP  2/2557 4.46 

 
- 

 
หมายเหตุ :ส าหรับรายวิชาปฏิบัติการไม่มีการประเมินผลและรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาที่ 3 ก็ยัง
ไม่ได้ประเมินผล 
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาของทุกรายวิชา อยู่ในขั้นดีถึงดีมาก ทุกวิชามีผลการประเมินเกิน 
4 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 4.52 ค่าสูงสุด 4.77 และ ค่าต่ าสุด 4.21 
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ตารางท่ี 4.9 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ไม่มี - 
ความรู้ ไม่มี - 
ทักษะทางปัญญา ไม่มี - 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ไม่มี - 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่มี - 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ……-………………….คน 
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………-…………คน 
 

ตารางท่ี 4.10  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

1. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิบัติการประจ าปี 2558 ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง
วันที่ 27 พ.ค. 58 ถึง 29 พ.ค. 58  

1 8 ได้รับแนวคิดใหม่ๆในการ
ด าเนินงานใน
ภาคอุตสาหกรรม และ การ
รับทราบเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีมี
ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

2. สัมมนาภาควิชาฯ ประจ าปี 2558 
เรื่อง การปรับปรุงการเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติการตามหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่ ณ ห้องเรียน IEF 308 
และ IEF 309 ในวันที่ 26 มิถุนายน 
2558 เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. 

12 14 ได้ระดมสมองเพ่ือการพัฒนา
แนวทางในการจัดการเรียน
การสอนให้มีความสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ของนักศึกษา
และ การบริหารทรัพยากรใน
การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบท่ี 6 ) 

 
ตารางท่ี 5.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 6 

 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 5 2 2 

 
ตารางท่ี 5.2 การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

ไม่มี - - 
 
ตารางท่ี 5.3 กระบวนการและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ระบบการด าเนิน 

งานของภาควิชา/
คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดย
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
มหาวิทยาลัย/คณะฯ/ภาควิชาฯ ได้จัดหาห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้เพียงพอกับนักศึกษา เข้าถึงระบบสารสนเทศ เพ่ือให้การเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 
มหาวิทยาลัย/คณะฯ/ภาควิชาฯ ได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัย ได้มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ใน
การสนับสนุนการศึกษา และน าผลการประเมินเข้าท่ีประชุมเพ่ือหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
2) อธิบายการด าเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
ภาควิชาฯมีการส ารวจในช่วงต้นเทอม เพ่ือให้ทราบความต้องการเพ่ิมเติมของ
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา แล้วท าการจัดเตรียมให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 
3) อธิบายการประเมินการด าเนนิงาน 
ไม่มี 
 

- จ านวนสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียน
การสอน 

- กระบวนการ
ปรับปรุงตามผล
การประเมินความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
เรียนรู้ 4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
ไม่มี 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจาก
การปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
ไม่มี 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)หากพบว่า
ระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ด าเนินการ
ได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ตารางท่ี 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  
องค์ประกอบ 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการ
วางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน 

   

1 .  จ า น ว น อ า จ า ร ย์
ประจ าหลักสูตร 

-จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
-ไ ม่ มี ห ลั ก ฐ า น ก า ร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

-มี ไ ม่ ค ร บ ต า ม เ ก ณ ฑ์ 
เนื่องจากภาควิชาฯ มีการ
เปิดสอนหลายหลักสูตรจึง
ต้องมีการกระจายอาจารย์ที่
มี ชื่ อ อยู่ ใ ห้ ป ระจ า แต่ ล ะ
หลักสูตร แม้ว่าจริงๆ แล้ว 
อาจารย์บางท่านได้ลาไป
ศึกษาต่อ 
-เนื่องจากก่อนหน้านี้ ไม่มี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ด้าน
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรว่าจะต้องท า
หนังสือเปลี่ยนแปลงทุกปี
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ช่ ว ง
ระยะเวลาที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องท างานอย่าง
น้อยระยะเวลา 9 เดือนให้
ทราบอย่างชัดเจน  
 

-ว า ง แ ผ น ก า ร ล า ข อ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ไม่
ว่าจะเป็นการลาเรียนต่อ 
ลาเพ่ิมพูนความรู้    หรือ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-มีการท าหลักฐานการ
ประชุมอาจารย์ประจ า
หลั กสู ตร  กรณีที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตาม
แผน การด าเนินงานที่วาง
ไว้ 

12.การด าเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้  ผล
การด าเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐ าน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 ไม่มี
การประชุม เ พ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด า เนินงานของหลักสูตร
ประชุม 

-ได้มีการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้งที่มีการ
ป ร ะชุ ม เ ฉ พ า ะอ า จ า ร ย์
ประจ าหลักสูตรเอง และ
ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั บ ป ร ะ ชุ ม
ภาควิชาฯ  แต่ เนื่ องจาก
จ า น วนอาจ า ร ย์ ป ร ะจ า
หลักสูตร (ในข้อ 1) มีไม่ครบ
ตามเกณฑ์ที่ ก าหนดและ
ไม่ ได้มีการสร้ า ง เอกสาร

- ก าหนดแผนการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ทั้งเป็นการประชุมเฉพาะ
หลักสูตรและการประชุม
ร่ ว ม กั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ภาควิชาฯ  
- สร้างแบบฟอร์มการ
บันทึกการประชุมทุกครั้ง
เ พ่ื อ เ ป็ นห ลั ก ฐ านกา ร
ตรวจสอบ 
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องค์ประกอบ 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการ
วางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
บันทึกการประชุมเฉพาะ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บที่  2  : 
บัณฑิต 

หลั กสู ตรควร เ พ่ิมทั กษะ
ท า ง ด้ า น ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษให้กับบัณฑิต
ให้เพ่ิมมากข้ึน 

-กระตุ้นให้นักศึกษาเข้าไป
ศึ ก ษ า ใ น โ ป ร แ ก ร ม ที่
มหาวิทยาลั ยฯ จั ด ไว้ ให้
เพ่ิมข้ึน 
 

ผูกการใช้โปรแกรม Tell 
me more ไว้กับรายวิชา
เรียน เพ่ือกระตุ้นให้นศ.
เข้าไปใช้งานมากข้ึน 

- ส่งเสริมให้มีช่วงเวลาการ
พู ด คุ ย ภ า ษ า อั ง ก ฤษ กั บ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ า ง ช า ติ ข อ ง
ภาควิชาฯ 

- ใ ห้ ภ า ค วิ ช า ฯ  ส ร้ า ง
ตารางเวลาการพูดคุยกับ
นั กศึ กษาต่ า งช าติ และ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทุกคนมาฝึกการพูดคุยแต่
ละช่วงเวลา 
- ประชาสัมพันธ์ให้
นั ก ศึ ก ษ า  จั บ คู่ กั บ
นักศึกษาต่างชาติและสอน
การใช้ชีวิตประจ าวัน และ
การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการเปิดโลกทัศน์
ให้กับนักศึกษาก่อนป้อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน ให้นักศึกษา
ได้ เรียนรู้การท างานจาก
สถานประกอบการจริงใน
นิคมอุตสาหกรรม 

ในส่วนนี้  นักศึกษาทุกคน
ของภาควิชาฯ จะต้องผ่าน
ก า ร ฝึ ก ง า น  ห รื อ ผ่ า น
หลักสูตรสหกิจ อีกทั้งในบาง
รายวิชา ก็มีการน านักศึกษา
ไปศึ กษาง าน ใน โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรม 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บที่  3  : 
นักศึกษา 

ห ลั ก สู ต ร อ า จ เ พ่ิ ม ก า ร
วิเคราะห์สาเหตุจ านวนการ
รับนักศึกษาที่ ไม่ตรงตาม
แผนให้ชัดเจนเพ่ือเป็นการ
พัฒนาจ านวนนักศึกษาให้
เพ่ิมมากข้ึน 

ควรมีการประชุมระดมสมอง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ
วิ เ คราะห์ ส า เหตุ การรั บ
นักศึกษาที่ไม่ตรงตามแผน 

- ก าหนดการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เ รื่ อ ง จ า น ว น ก า ร รั บ
นักศึกษาที่ไม่ตรงตามแผน 
- ประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาที่ยังไม่มีสาขาได้
เข้าใจตัวหลักสูตรมากขึ้น 
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องค์ประกอบ 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการ
วางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
หลักสูตรสนับสนุนนักศึกษา
ให้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ในก า รท า
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ทศวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน 

ควรมีการวิเคราะห์ทักษะ
การเรียนรู้และศักยภาพที่
จ าเป็นส าหรับทศวรรษที่ 21 

-อบรมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เข้าใจถึงค าว่า 
“ ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ทศวรรษที่ 21” 
 
-ประชุมอาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร เ พ่ื อ ก า ห น ด
ทั กษะกา ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ศักยภาพที่จ าเป็นส าหรับ
ทศวรรษที่ 21และรวมถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บที่  4  : 
อาจารย ์

หลักสูตรควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล
งานวิชาการระดับนานาชาติ
เพ่ิมข้ึน 

เสนอให้ภาควิชาฯสนับสนุน
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ผ ลิ ต
ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
นานาชาติ ท าการผลิตผล
งานเพ่ิมข้ึน 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ผู้ บ ริ ห า ร
ภาควิ ช าฯพบอาจารย์
ป ร ะจ า หลั ก สู ต ร  เ พ่ื อ
ก าหนดแนวทางในการให้
การสนับสนุนตามความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง อ า จ า ร ย์
ประจ าหลักสูตร 

ส่งเสริมให้อาจารย์มีการ
พัฒนาตนเองและมี กา ร
อบรมอย่างต่อเนื่อง 

ภาควิชาฯมีนโยบายส่งเสริม
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้รับการพัฒนาตนเองและ
มีการอบรมอย่างต่อเนื่องอยู่
แล้ว เพียงแต่กลไกในการ
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรมยัง
ไม่ได้ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

-กระตุ้นให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร เห็นความส าคัญ
ของประโยชน์การอบรม 
 
-ทบทวนระบบและกลไก
ใ น ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ใ ห้
อ า จ า ร ย์ มี ก า ร พั ฒ น า
ตนเองและมีการอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บที่  5  : 
หลักสูตร การเรียนการ
ส อ น  ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผู้เรียน 

จัดสรรการเรียนการสอน
ของรายวิชาในหลักสูตรให้
เหมาะสมกับความต้องการ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ตลาดแรงงานให้เพิ่มมากข้ึน 

คว ร มี ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม
ต้องการของนักศึกษาในการ
เปิดรายวิชาเลือก 

-ก าหนดรูปแบบในการ
ส ารวจความต้องการการ
เรียนการสอนในรายวิชา
เลือกส าหรับนักศึกษาปี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 2  
-เปิดสอนรายวิชาเลือกที่
นักศึกษาสนใจ 
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องค์ประกอบ 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการ
วางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
ประเมินผลผู้เรียนโดยการ
วิเคราะห์และติดตามการ
รายงานผลของรายวิชาใน
หลักสูตร  
( ม ค อ . 5 -6 )  เ พ่ื อ พั ฒ น า
หลักสูตรให้เหมาะสม 

ควรมีการวิ เคราะห์ และ
ติดตามการรายงานผลของ
รายวิชาในหลักสูตร 

ก า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร
วิเคราะห์และติดตามการ
รายงานผลของรายวิชาใน
หลักสูตร และน าข้อมูลไป
ใช้ประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการส ารวจความพึง
พอใจหลักสูตรและความ
ต้องการสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ของนักศึกษา เ พ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนและหลักสูตรให้ เ พ่ิม
มากขึ้น 

ควรมีการส ารวจความพึง
พอใจหลักสูตรและความ
ต้องการสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

-ก าหนดให้มีการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
โดยส ารวจนักศึกษาปี 4 
ภาคการศึกษาท่ี  2 
-ส ารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นั ก ศึ กษ าปี  2 , 3 , 4  ใ น
สั ป ด า ห์ แ ร ก ข อ ง ภ า ค
การศึกษาที่ 1 โดยส ารวจ
จากประธานชั้นปี 

 
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
ตารางท่ี 6.2 การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) 
วันที่ส ารวจ 21  สิงหาคม  2558 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. หลักสูตรควรจัดล าดับวิชาที่ต้องใช้ในการฝึกงานควรที่
จะเรียนก่อนให้มากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ใน
รายวิชาเฉพาะก่อนไปฝึกงานและต้องการให้หลักสูตรปรับ
วิชาโครงงานให้เรียนในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หลักสูตรได้จัดรายวิชาที่จ าเป็นต่อการฝึกงานส่วนใหญ่
จะจัดล าดับไว้ก่อนการไปฝึกงานของนักศึกษา และได้
ปรับปรุงล าดับรายวิชาในรอบการปรับปรุงหลักสูตรใน
ครั้งต่อไป 
 

2. ต้องการให้เพ่ิมรายวิชาทางด้านภาษาให้มากข้ึน  - ควรมีการเชิญผู้สอนจากต่างประเทศมาสอนใน
หลักสูตร  
- โดยปกติมีการเชิญผู้สอนชาวต่างประเทศมาพูดคุย
และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมเสมอ อีกท้ังมีการให้
นักศึกษาของภาคมีส่วนในการพูดคุยกับนักศึกษาจาก
ต่างประเทศท่ีมาฝึกงานที่ภาควิชาฯ นอกจากนี้ ภาค
วิชาฯ มีนักศึกษาต่างชาติ มาเรียนในหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที่สามารถพูดคุยได้ 
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
3.ต้องการให้หลักสูตรเพ่ิมการพัฒนาบุคลิกภาพ ความ
เป็นผู้น าให้กับนักศึกษา และได้เสนอว่าการที่นักศึกษา
เรียนเป็นแบบสหกิจ มีความแตกต่างกับนักศึกษาที่เรียน
โครงงาน เมื่อนักศึกษากลับจากสหกิจจะมีความเป็นผู้น า
มากขึ้น  
 

ภาควิชาฯ มีการจัดกิจกรรมประจ าปี (เช่น กิจกรรมวัน
เด็ก กิจกรรมวัน ม.อ.วิชาการ เป็นต้น) ที่ให้นักศึกษา
แต่ละชั้นปี วนเวียนรับผิดชอบกิจกรรม โดยมีส่วนร่วม
ตั้งแต่การวางแผน การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ 
จัดเตรียมวัสดุ การจัดการก าลังคนของแต่ละงาน การ
ท ากิจกรรมในวันจริง และการสรุปแต่ละกิจกรรม 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของล าดับวิชาที่จ าเป็นต่อการฝึกงานของนักศึกษา
เพ่ือปรับแผนการเรียนถ้าจ าเป็น 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาในเรื่องทักษะที่นักศึกษายังขาดซึ่งจ าเป็นต่อการท างานและเป็นที่
ต้องการของสถานประกอบการ และจัดท าเป็นแผนฝึกอบรมให้กับนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 

 
ตารางท่ี 6.3  การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
 

กระบวนการประเมิน สัมภาษณ์ 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

1. ทักษะทางด้านภาษาของบัณฑิต สามารถอ่านและ
เขียนได้ แต่ควรเพิ่มทักษะทางด้านการพูด 

ให้ผู้สอนให้ความส าคัญในการเพ่ิมทักษะด้านภาษา 
 

2. ควรเพิ่มการเรียนรู้การเข้าสังคมให้กับบัณฑิต 
นอกจากนี้บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ยาก 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ส่วนของสหกิจมีการ
อบรมอยู่แล้ว และส่วนของการฝึกงานอยู่ในรูปของ
การปฐมนิเทศฝึกงาน 

3. หลักสูตรควรให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานหรือฝึกงานใน
นิคมอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษา
ก่อนป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

มีระบบสหกิจศึกษาและการฝึกงานแล้ว 
 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
- แจ้งในที่ประชุมภาควิชาฯให้อาจารย์ผู้สอนในภาควิชาฯส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะด้านการพูดมากข้ึน 
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ตารางท่ี 6.4 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน) 
 

กระบวนการประเมิน สัมภาษณ์ 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

1.ด้านอุปกรณ์และสื่อการสอน ได้ให้ข้อมูลว่า ห้องเรียนมี
ความพร้อมต่อการเรียน , ห้องปฏิบัติการมีพร้อมพอต่อ
การใช้งาน แต่บางเครื่องปัญหา เครื่องจักรบางตัวเก่า 
ส่วนระบบไอที อินเทอร์เน็ต มีความพร้อมดี นอกจากนี้ 
ต้องการให้ปรังปรุงบรรยากาศในห้องเรียน บางห้องแสง
สว่างไม่พอต่อการเรียน , โปรเจคเตอร์ในบางห้องไม่คมชัด 

ภาควิชาฯ ควรมีการส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์ใน
ทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
 

2. ด้านวิชาการการเรียนการสอน อาจารย์มีเทคนิคการ
สอนที่ดี แต่บางรายวิชาอาจารย์สอนไม่เข้าใจ แต่วิธีการ
สื่อสานไม่ชัดเจน สับสน ต้องการให้อาจารย์ปรับวิธีการ
สอน ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ให้มากขึ้น ให้รับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยภาพรวมการเรียนการสอนใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการค่อนข้างยาก 
 

สะท้อนข้อคิดเห็นของนักศึกษาไปยังอาจารย์ผู้สอน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

3. นักศึกษาชอบให้มีอาจารย์ท่านเดียวสอนในรายวิชา
เดียวกันกัน ในบางรายวิชาที่มีอาจารย์สอนมากกว่า 1 คน 
เนื้อหาการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง การเชื่อมโยงเนื้อหา
ยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้นักศึกษาต้องการให้มีเพ่ิมรายวิชา
เลือกชีพโดนตัดออกไป  ในรายวิชาที่หลักสูตรเคยเปิด
สอนแต่ไม่เพราะมีอาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ (อาจารย์ที่
สอนเดิม ลาไปศึกษาต่อ) นักศึกษาต้องการให้เพ่ิมรายวิชา 
Supply chain 

เนื่องจากภาคมีนโนบายให้มีการสอนในรายวิชา
มากกว่า 1 คน เพ่ือให้เป็นการเตรียมพร้อมอาจารย์ใน
การลาเพิ่มพูนความรู้หรือไม่อยู่ในการปฏิบัติการ   
ควรมีการก าหนดในวาระการประชุมภาควิชา เพ่ือเน้น
ย าให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบการ
เชื่อมโยงเนื้อหาในรายวิชาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

4. นักศึกษาต้องการให้หลักสูตรพัฒนา และลดรายวิชาที่
เป็นตัวต่อของชั้นปีที่ 1  เพราะคิดเห็นว่าไม่จ าเป็นต่อ
รายวิชาในภาควิชาฯ เพราะหากไม่ผ่านก็ไม่สามารถเรียน
วิชาในภาควิชาฯได้  

อาจจะมีการทบทวนในรายวิชาที่เป็นตัวต่อในรายวิชา
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

5. ด้านอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับหนังสือและ
สื่อการสอนบางรายวิชา อาจารย์ไม่ได้เตรียมไว้ ต าราที่
อาจารย์ใช้สอนไม่พบในห้องสมุด ไม่เพียงพอต่อนักศึกษา  
ต้องการให้แขวนไว้ใน LMS ทั้งนี้หลักสูตรไม่เคยส ารวจ
ความต้องการต าราจากนักศึกษา 

ควรมีการผลักดันให้อาจารย์จัดท าสื่อการสอนใน LMS 
ให้เหมาะสม 
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กระบวนการประเมิน สัมภาษณ์ 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

6. อาจารย์บางท่านไม่เอาใจใส่ ใกล้ชิดนักศึกษา ทั้งนี้
นักศึกษาต้องการให้มีเวทีการพูดคุยกับนักศึกษา ช่อง
ทางการพบอาจารย์ของนักศึกษาส่วนใหญ่นักศึกษาจะมา
หาอาจารย์ที่ส านักงานของอาจารย์  หรือติดต่อทาง 
facebook , E-mail 

ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษาทุกเทอมแล้วอย่างไรก็ตามควรจัดให้มีการ
ประชุมประธานชั้นปี กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
- แจ้งข้อเสนอแนะของนักศึกษา(ปัจจุบัน)ในที่ประชุมภาควิชา 
- ภาควิชาฯ ส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์ในทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- ภาควิชาฯ ก าหนดในวาระการประชุมภาควิชา เพ่ือเน้นย้ าให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบการ

เชื่อมโยงเนื้อหาในรายวิชาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทบทวนในรายวิชาที่เป็นตัวต่อในรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรกับประธานชั้นปี ประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ รับฟังข้อมูลและสะท้อน

ข้อคิดเห็นของนักศึกษาไปยังอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 7.1 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของ
แผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการ
ได้ส าเร็จ 

1.ส่งเสริมให้อาจารย์ให้มี
การเพ่ิมพูนความรู้ 
จ านวน 3 ท่าน 
 

ในภาคการศึกษาที่ 
2/2556 ถึง 1/2557  

 
 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชฐ  
ตระการชัยศิริ 
 

เป็นไปตามแผน 

 ในภาคการศึกษาที่ 
1 /255 7 – 2/2557 
 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุา
พรรณ  ไชยประพัทธ์ 
 

เป็นไปตามแผน 

 ในภาคการศึกษาที่ 
2/255 7-1/2557 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา  
สินธวาลัย 

เป็นไปตามแผน 

2. จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

สิงหาคม  2557 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ ได้ด าเนินการไปตาม
แผน 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

ไม่มีข้อเสนอ 
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2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมลดรายวิชา    

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
    1. ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
     2. ส่งเสริมให้อาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2558 

ประเด็น 
แผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลัก ภาค
การศึกษาที่  
1 2 3 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ
มาตรฐาน  

ควรมีการปรับรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
ภาควิชาฯ ทุกหลักสูตร 

หัวหน้าภาควิชาฯ /   

จัดท าแผนการประชุมประจ าหลักสูตร   ประธานหลักสตูร /   
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต ผูกการใช้โปรแกรม Tell me more ไว้กับรายวิชาเรียน 

เพื่อกระตุ้นให้ นศ.เข้าไปใช้งานมากขึ้น 
รองฯ วิชาการ 
 

/  
 

 

เพิ่มสนทนาภาษาอังกฤษร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ รองฯ กิจการ /   

ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา 

รองฯ วิชาการและ
ประธาน
คณะอนุกรรมการ
สหกิจของภาควิชาฯ  

 /  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา ก าหนดการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเรื่องจ านวน
การรับนักศึกษาที่ไม่ตรงตามแผน 

ประธานหลักสตูร
และรองฯ วิชาการ 

/   

ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อก าหนดทักษะการ
เรียนรู้และศักยภาพที่จ าเป็นส าหรับทศวรรษที่ 21 และ
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ประธานหลักสตูร /   

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์ จัดกิจกรรมผู้บริหารภาควิชาฯพบอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อก าหนดแนวทางในการให้การสนับสนุน
ตามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หัวหน้าภาควิชาฯ /   

ทบทวนระบบและกลไกในการก ากับดูแลให้อาจารย์มี
การพัฒนาตนเองและมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 

หัวหน้าภาควิชาฯ /   

องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร 
การเรยีนการสอน การประเมิน
ผู้เรยีน 

ก าหนดรูปแบบในการส ารวจความต้องการการเรียนการ
สอนในรายวิชาเลือกในภาคการศึกษาที่ 2  

รองฯ วิชาการ /   

ก าหนดรูปแบบการวิเคราะห์และติดตามการรายงานผล
ของรายวิชาในหลักสูตร และน าข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

รองฯ วิชาการ  /  

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดย
ส ารวจนักศึกษาปี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ประธานหลักสตูร
และรองฯ วิชาการ 

 /  

ส ารวจความต้องการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาปี 2,3,4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ 1 

ประธานหลักสตูร /   
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ประเด็น 
แผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลัก ภาค
การศึกษาที่  
1 2 3 

โดยส ารวจจากประธานช้ันปี 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษา   

อาจารย์ประจ าหลักสตูรประชุมเพือ่พิจารณาความ
เหมาะสมของล าดับวิชาที่จ าเป็นตอ่การฝึกงานของ
นักศึกษา 

ประธานหลักสตูร 
รองฯ วิชาการ 

 /  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรร่วมกันพจิารณาในเรื่องทักษะที่
นักศึกษายังขาดซึ่งจ าเป็นต่อการท างานและเป็นที่
ต้องการของสถานประกอบการ และจัดท าเป็นแผน
ฝึกอบรมให้กับนักศึกษา ส าหรับนกัศึกษาช้ันปีท่ี 4 

ประธานหลักสตูร  /  

แจ้งในที่ประชุมภาควิชาฯให้อาจารย์ผูส้อนในภาควิชาฯ 
ส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะด้านการพูดมากขึ้น 

ประธานหลักสตูร /   

ประเมินจากผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 
(ผู้ใช้บัณฑิต) 

มีการก าหนดในวาระการประชุมภาควิชา เพื่อเน้นย้ า ให้
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบการเช่ือมโยง
เนื้อหาในรายวิชาให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

รองฯวิชาการ  /  

การประเมินจากผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง (ตัวแทนนักศึกษา
ปัจจุบัน) 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร ทบทวนในรายวิชาท่ีเป็นตัวต่อ
ในรายวิชาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

ประธานหลักสตูร
และ รองฯ วิชาการ 

 /  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรกับประธานช้ันปี ประชุมกัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ รับฟังข้อมูลและสะท้อน
ข้อคิดเห็นของนักศึกษาไปยังอาจารย์ผูส้อนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 /  
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   แบบฟอร์มค านวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินงานจริง 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจรญิ  เจตวิจิตร 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………. วันที่รายงาน : 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงวน ตั้งโพธิธรรม 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………. วันที่รายงาน : 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 3) อาจารย์ศิวศิษย์  วิทยศิลป์ 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………. วันที่รายงาน : 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………. วันที่รายงาน : 
 
 

ประธานหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน  โพชนา 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………. วันที่รายงาน : 

  

เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ  เจตวิจิตร หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………. วันที่รายงาน : 

  

เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………. คณบดี/ผู้อ านวยการ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 

 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
 
 



  

57 

 
ภาคผนวก 

รายการเอกสารอ้างอิง 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ 1.1  

 1.1-1.1 รายงานการประชุมภาควิชาฯ  
หมวดที่ 2 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 4.1-1.1 แนวปฏิบัติการรับอาจารย์ใหม่ 
 4.2-1.1 บทความวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 3.2-1.1 สรุปกิจกรรมปี 2557 
 3.4-1.1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของนายจ้างที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2555 
 3.4-1.2 ตารางสรุปภาวะการท างานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2556 
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